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52601738 : สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คําสําคัญ : พฤติกรรม / การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ / พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  วรวีร คัมภีระสุข : พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ 
: อ. ดร. วโิรจน เจษฎาลักษณ.  117  หนา. 
 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา  
ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ดําเนินการศึกษาโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test คา F-test (One Way 

Analysis of Variance) และการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธีของ Sheffe’s โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 สาขาการตลาด  มี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในระดับ 5,000 - 10,000 บาท/เดือน พฤติกรรมการซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 100 จําแนกตามระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาห มากกวา 20 

ชั่วโมง/สัปดาห สถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา  คือ ที่บาน แหลงที่รูจักการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคร้ังแรก คือ เว็บไซต ประเภทของสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยซ้ือ คือ เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 
และเคร่ืองประดับ เชน นาฬิกา สรอย ตุมหู ฯลฯ  ประเภทของบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยใชบริการ คือ 
บริการจองบัตรชมภาพยนตร จํานวนการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 1 ป คือ จํานวน 1 - 3 คร้ัง 
ราคาเฉล่ียของสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือแตละคร้ัง คือ 100 - 500 บาท เว็บไซตที่เคยส่ังซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ www.weloveshopping.com วิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ โอนเงินผานตู ATM  และปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือ ไดรับสินคาลาชากวากําหนด 
 ผลการศึกษาขอมูลเ ก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค าและบริการพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ดานมาตรฐานสินคาและบริการ 
ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ดานมูลคาสินคาและบริการ ดานการ
ขนสงและจัดจําหนาย คานิยมและการดําเนินชีวิต และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
  ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม พบวา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่มีเพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา 
ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีคาเฉล่ียการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตเม่ือวิเคราะหรายดานพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
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บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและสาขาการเงิน มีการตัดสินใจดานมูลคาสินคาและบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาสาขาการตลาดมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสูงกวานักศึกษาสาขาการเงิน 
สวนดานมาตรฐานสินคาและบริการ ดานการขนสงและจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานความปลอดภัย
และความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี และดานคานิยมและการดําเนินชีวิต พบวา มีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร         ปการศึกษา 2554 

ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................. 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ   ....................................................... 
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52601738 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 

KEY WORD : CONSUMER BEHAVIOR/ PURCHASING DECISION/ E-COMMERCE 

 WORAWEE KHAMPEERASUK : CONSUMER BEHAVIOR AND PURCHASING 
DECISION OF E-COMMERCE PRODUCTS AND SERVICES FROM BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION STUDENTS, THE UNIVERSITY OF  THE THAI CHAMBER OF COMMERCE. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : VIROJ JADESADALUG. Ph.D. 117 pp. 

 

 This research has an objective to study the consumer behavior and purchasing 
decision of products and services through e-commerce. This research is the study of 400 
Bachelor of Business Administration students of Thai Chamber of Commerce University, 
grouping them into different genders, education level, subject of interest, geographics, and 
income per month. It is completed by using a set of questionnaires with percentage analysis, 
average analysis, standard deviation analysis, t-test analysis, F-test (One Way Analysis of 
Variance), and Sheffe’s Method with statistical significance of 0.05. 

 The research result finds that the biggest sample size is females who are in their 
Bachelor year. Their homeland is in Bangkok of Thailand. Their income per month is 5,000 to 
10,000 Baht. For consumer behavior, it is found that a big portion of the sample size has 
purchased products and services through e-commerce. Percentage analysis of the time to 
use the Internet finds that on average of 1 week, the sample size uses the Internet more than 
20 hours/week. The location that they use the Internet most are home and institution. Their 
sources of e-commerce products and services are websites. The products that have been 
purchased most through e-commerce are cloths and accessories, including watch, necklace, 
earrings, etc. The services that have been consumed through e-commerce are to reserve the 
movie tickets. The main portion of the sample size purchases the products and services 
through e-commerce 1-3 times per year. The price range mostly spent is 100-500 Baht. The 
websites that are used to purchase products and services are www.weloveshopping.com. The 
method to pay for the ordered products and services online is transfer through ATM machine. The 
problem encountered from ordering products and services online is late delivery 

 The research result shows that 7 decision factors to buy products and services 
through e-commerce, from the most influential factor, are products and services standard, 
safety and reliability, modernity of technology, products and services value, delivery and 
selling process, social value and lifestyle, and marketing promotions. 

 The analysis has shown that there is no statistically significant difference in 
purchasing process to buy products and services through e-commerce by Bachelor of 
Business Administration of Thai Chamber of Commerce University students in terms of their 
genders, education level, subject of interest, geographics, and income per month.  However, 
the analysis has shown that the Bachelor students who major in Marketing and Finance have 
statistically significant difference at 0.05 in purchasing decision in terms of products and 
services values. The marketing major students have higher products and services values 
average than the finance major students.  Products and services standard, delivery and 
selling process, marketing promotions, safety and reliability, modernity of technology, and 
social value and lifestyle have no statistically significant. 
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Student's signature ........................................ 

Independent Study Advisor's signature ....................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล และ อาจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา ที่ใหความกรุณา
เสียสละเวลาในการใหคําแนะนําตาง ๆ และเปนที่ปรึกษาในการจัดทําการคนควาอิสระน้ีจนสําเร็จ
ลุลวง อีกทั้งขอขอบพระคุณคณบดี เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ทุกทาน ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยทําการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล  และใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการตอบแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานของคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ไดใหความรู ใหแนวทางในการดําเนินชีวิต และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตร -
จารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ และอาจารยสิริชัย ดีเลิศ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยใน
คร้ังน้ี ขอบคุณพ่ีนองและเพ่ือนสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน MPPM รุน 3 สําหรับ
มิตรภาพที่อบอุน ความชวยเหลือตาง  ๆ ตลอดจนกําลังใจที่มีใหตลอดระยะเวลาสองปที่เรียน
รวมกัน และจนถึงปจจุบันก็ยังคงมีใหกันเสมอ  
 เหนือส่ิงอ่ืนใดการคนควาอิสระเลมน้ีจะไมสามารถสําเร็จได หากปราศจากความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา ความหวงใย และกําลังใจอันมีคาจากคุณพอและคุณแม ที่คอยดูแลมาตลอดจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาร่ําเรียนและการทํางาน ขอมอบความสําเร็จน้ีแดทานทั้งสอง รวมทั้ง
สมาชิกทุกคนในครอบครัวทั้งคุณยา  คุณปา คุณนา พ่ีชาย พ่ีสาว นองชาย ที่ชวยเหลือและเปน
กําลังใจใหตลอดมาคะ 
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